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Emmeloord, 29 oktober 2013. 

 

Onderwerp 

Gemeentelijke schuldhulpverlening 

 

Advies raadscommissie 

[Advies]  

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Voorgesteld besluit 

Het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2013 -2017 vast te stellen 

 

Doelstelling 

Vaststelling van het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2013 – 2017 conform de Wet 

gemeentelijk schuldhulpverlening. 

 

Inleiding 

Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in juli 2012 

hebben gemeenten de plicht om inwoners door middel van integrale schuldhulpverlening 

te helpen bij het oplossen van problematische schulden en bij het voorkomen ervan. 

Wettelijk is geregeld dat de gemeente daarvoor een beleidsplan moet maken met een 

looptijd van ten hoogste vier jaar.  

Het voorliggende beleidsplan is de vertaling van een vernieuwd beleid op het gebied van 

schuldhulpverlening van onze gemeente. De vernieuwing houdt met name in de 

formulering van een vernieuwde visie op problematische schulden en de nadruk op 

preventie en vroegsignalering van problematische schulden. Daarnaast heeft de eigen 

verantwoordelijkheid van de schuldenaar een belangrijke plaats gekregen in het beleid. 

Dit komt onder meer tot uitdrukking in het onder bepaalde voorwaarden vragen om een 

eigen (financiёle) bijdrage voor diensten zoals budgetbeheer en beschermingsbewind. 

De operationele vertaling van het beleidsplan wordt onder meer vormgegeven in 

beleidsregels die door het college worden vastgesteld. 

Het beleidsplan sluit inhoudelijk aan bij uitgangspunten van de gemeentelijke 

Participatievisie uit 2011 en bij  het beleidskader Krachtig Noordoostpolder uit 2012. 

 

De Adviesgroep Participatie WMO en WWB heeft positief kritisch gereageerd op het 

concept beleidsplan. Men  kan zich goed vinden in de beleidsrichting en –uitgangspunten 

zoals zijn uiteengezet in het beleidsplan. Voorts omvat de reactie van de Adviesgroep een 

paar concrete vragen en  het advies om bij recidive geen algemene blokkade op 

materiёle schuldhulp op te werpen maar maatwerk te betrachten. Dit advies is in de nota 

verwerkt tot een zogenoemde “kan-bepaling”, waarbij de toegang tot de materiёle 

schulphulp tijdelijk geblokkeerd kan worden. De concrete vragen zullen door het college 

worden beantwoord. De reactie van het college treft u bij deze nota ter kennisname aan. 

 

Argumenten 

Vaststelling van een beleidskader schuldhulpverlening is een wettelijke verplichting en de 

bevoegdheid van uw Raad. 

 

Kanttekeningen 

Formeel had het beleidsplan al met ingang van afgelopen januari vastgesteld moeten 

zijn. Sinds de invoering van de Wgs in medio 2012 hebben zich echter tal van nieuwe 
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ontwikkelingen op het desbetreffende beleidsterrein voorgedaan en werden nieuwe 

inzichten onderzocht. In de afgelopen periode is prioriteit gegeven aan het creёren van 

draagvlak daarvoor bij de organisaties die betrokken zijn bij onze gemeentelijke 

schuldhulpverlening. Het schrijven van de beleidsnota is daardoor het sluitstuk 

geworden. 

 

Planning/uitvoering 

Na vaststelling van de beleidsnota worden nadere regels (beleidsregels) voor de 

uitvoering opgesteld. 

 

Bijlagen 

1. Concept Beleidsplan Schuldhulpverlening 2013 – 2017. 
2. Reactie College op advies van Adviesgroep WMO en WWB. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder : H. Bogaards-Simonse 

Steller : dhr. P.L. Benthem; 3544; p.benthem@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013,  

no. 14408-1 ; 

 

 

B E S L U I T: 

 

Het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2013 -2017 vast te stellen 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 9 december 2013. 

De griffier,             de voorzitter, 

 

 


